
Pořad bohoslužeb 

Havlíčkův Brod | 24. – 31. 10. 2021 
 

 

Ne 
24. 10. 

30. neděle 
v mezidobí 

8:30 NPM Za zemřelého Františka Rasochu a DVO 

18:00 NPM Za Haničku, její rodiče a sourozence 
  

Po 
25. 10. 

30. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM Za rodiče z obojích stran a DVO 

 

Út 
26. 10. 

30. týdne 
v mezidobí 

18.00 VOJTĚCH Za rodinu Sedlákovu a Zavadilovu 

  

St 
27. 10.  

30. týdne 
v mezidobí 

8:00 NPM 
Za uzdravení Michalky a živé i zemřelé 
z jejího rodu 

 

Čt 
28. 10. 

Svátek sv. Šimona 
a Judy, apoštolů 

17:00 

NPM 

Pozvání k eucharistické adoraci 

18:00 
Za Karla Růžka, jeho manželku Marii, 
rodiče z obojí strany, sourozence 
s rodinami a DVO 

 

Pá 
29. 10.  

30. týdne 
v mezidobí 

18:00 NPM 
Za Jiřího Krajíčka, syna Karla, celé jejich 
rodiny a DVO 

  

So 
 30. 10. 

Svátek Výročí 
posvěcení 

katedrály HK 
18:00 NPM 

Za Jindřicha Coufala, Josefa Vaňka a 
Květoslavu němcovou, celé rody a DVO 

 

Ne 
31. 10. 

Slavnost Výročí 
posvěcení 

kostela 

8:30 NPM 
Za manžela Jaroslava, rodiče a zemřelé 
sourozence 

18:00 NPM  

 

Ohlášky: 
o Neděle 24. 10. je Světovým dnem modliteb za misie („misijní neděle“) – sbírka je určena na misie 
o Tuto neděli (24. 10.) vás všechny srdečně zveme do farní kavárny – po mši svaté – od 9:30 do 10:30 
o V měsíci říjnu zveme všechny k modlitbě růžence – poslední říjnové pondělí od 17:30 hod 
o Sbírka příští neděli bude určena na opravu střechy fary 
o Ve středu 3. 11. se koná Nikodémova noc - od 19 do 21 hod v kostele NPM – tichá adorace NSO 

a příležitost ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru 
o Od úterý 9. 11. se budou konat „Večery s papežem“ – zamyšlení nad jeho dokumenty – od 19 hod 

na faře, jednou za 14 dní – viz plakátek na nástěnce 
o V sobotu 20. 11. se koná diecézní setkání mládeže v Hradci Králové – prosíme zájemce, aby se 

přihlásili u P. Jakuba do 7. 11. kvůli počtu míst v autobusu – viz plakátek na nástěnce 
o Rádi bychom poděkovali všem, kdo pomáhají s opravami i údržbou fary a kostela. Také všem 

hudebníkům a ostatním, kteří pomáhají při liturgii. 
Půl hodiny před každou mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie (NPM) je možné přistoupit 

ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru. 
 

Duchovní správa: 

P. Oldřich Kučera 731 402 249 

P. Jakub Brabenec 731 723 247 

 

 

 

NPM – kostel Nanebevzetí Panny Marie 
VOJTĚCH – kostel sv. Vojtěcha 

 



 


